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  معاونت آموزشی

  کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی
  

  

  ٣/٦/٩٧  تاريخ                ١٧    اطالعيه شماره
  

  

  و افزایش ظرفيت پذیرش  محلانتخاب رشته  ویرایش و تمدیددر خصوص 
  ٩٧سال  مون کارشناسی ارشد زآ 

  
  

  

براساس اعالم دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشكي در رساند ميداوطلبان به اطالع  ، نانبا سپاس بيكران به درگاه ايزد م 

ها محل و در برخي ظرفيت پذيرش رشته هشد اضافه رشته محل جديد مورد 8 از جمله  .تغييراتي ايجاد شده استها، برخي از رشته

 5/6/97از روز دوشنبه (كه به روز رساني شده است) انتخاب رشته محل تغييرات ايجاد شده در دفترچه راهنماي افزايش يافته است. 

  باشد.قابل مشاهده مي

لغايت روز  5/6/97روز دوشنبه ظهر  12ساعت توانند از محل ميقابل ذكر است، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته

 افرادي كه تاكنون موفق به انتخاب هاي خود اقدام نمايند. ضمناًانتخابنسبت به ويرايش  ، 7/6/97 چهارشنبه تاريخ

  توانند در زمان مذكور نسبت به انتخاب رشته محل خود اقدام نمايند. اند، ميرشته محل نشده

باشند در زمان انتخاب رشته محل موظف مي به هنگام ويرايش معدلرساند، مي فارغ التحصيالن دوره كارشناسي ناپيوسته به اطالع

د را نيز عالوه بر معدل دوره كارشناسي ناپيوسته اعالم كنند. معدل اعمال شده براساس ميانگين معدل دو معدل دوره كارداني خو

ها پس از قبولي در هنگام ثبت معدل آندوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته خواهد بود . لذا اين داوطلبان بايد توجه داشته باشند 

  نام در دانشگاه كنترل و درصورت هرگونه مغايرتي دانشگاه از ثبت نام خودداري و قبولي كان لم يكن تلقي خواهد شد.

و اعالم نموده است كه براي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد امكانات خوابگاهي فراهم بوده  نيز دانشگاه علوم پزشكي ايران

  خوابگاه ارائه خواهد شد. 

            نتيجه تاييد يا  5/6/97ظهر روز دوشنبه  12از ساعت  ،دقت نمايندداوطلبان استعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون 

د كه درصورتيكه فردي مشاهده نموتوانند مشاهده نمايند. عدم تاييد خود را از طريق همين سامانه با وارد نمودن كد رهگيري مي

بايست با ميه  و مورد تاييد قرا رگرفته است، هنوز سهميه اش تائيد نشده ولي قبالً از طريق دانشگاه اقدام الزم صورت پذيرفت

البته تعداد بسيار محدودي از افراد دانشگاه هماهنگي نموده و از طريق استعداد درخشان دانشگاه مجدداً به مركز سنجش اعالم شود. 

به استفاده از سهميه استعداد درخشان بدون آزمون نبودند كه از طرف مركز سنجش آموزش پزشكي حذف و غير  طبق ضوابط مجاز

  اند.مجاز اعالم شده

 اطالع رساني نيمه اول شهريورجهت مصاحبه، زمان اعالم نتايج مرحله اول متقاضيان تحصيل در دانشگاه شاهد، ارتش و بقيه اله 

  .خواهد شد 

    خواهد شد.  اطالع رسانيشهريور ماه  دومنيمه  ،يج نهايينتازمان اعالم 

  مرکز سنجش آموزش پزشکی


